
GE 6 – Information on Satpanth.org is wrong 
and List of Pirana Kakas / 

સતપથં વેબ સાઈટ પર ખોટ  મા હતી છે અને
પીરાણાના કાકાઓની યાદ

30-Aug-2010
———- Forwarded message ———-
From: Prakash Patel, prakashpatel1008@gmail.com
Date: 2010/8/29
Subject: Re: [RP Group] Fwd: OE 15 – Whole Nava Vaas (Ravapar) village embraces
Sanatan Dharm / આખા નવા-વાસ (રવાપર) ગામ ના લોકોએ સતપથં યાગીને સનાતન ધમ
અપના યો
To: realpatidar@googlegroups.com

િનતેશભાઈ રામ રામ 

જયાર નવી સમાજની થાપના કર યાર પણ પીરાણામાં એક સમાજ ચાલતીજ હતી પરં ુ એ
સમાજમાં રહવાથી સમ ત કડવાપાટ દારની ઓળખ મુના તર ક થવા લાગી એટલેજ સદંતર
પીરાણા છોડ ને આજની આ સમાજની થાપના કરવામાં આવી હવે તમે અમને ચેલે જ કરો છો ક
સતપથી થી અલગ થઈને સમાજ રચી બતાઓ તો મને તમને છૂવા ુ ં મન થાય છે ક પચાસ
વરસ પહલાઆસમાજની થાપના કર તે ુતંમારા કહવાતા પીર ઈમા દુ ને(આજના ઈમામાં સાહ
મહારાજ) થાપના કર છે?આસમાજનો પચાચવરસથી ના ગાદ પિત વહ વટચલાવેછે ?આતમાર
ચેલે જ નો જવાબ છે. રહ બી વાત તો મ મુના ક ધાતા.હવે તમોજ તમને સુલમાન સા બત
કરવા ું કહોછો પરં ુતમોને સુલમાનો એની જમાતમાં ભેળવસે ન હ.કારણક સતપ ની કોઈ પણ
ૂ ફરમાન બસિમ લા હરહમાન ના ્હ મ સતગોર પા મા ઇ ઈમામાસંાહ આદ વીસ ું

િનરંજન નરઅલી મહમદંસાહા તમાર દોવા .આ કહવાતા મં થી ૂ શ ુ થાય અને સતગોર
ઈમામસાહા નરઅલી મહમદસાહા હક લાએલાહા ઇ લ લાહો મહમદ ુ ર ર લુી લાહ .આ કહવાતા
મં વગર ૂ રૂ ન થાય.આકહવાતા મં ો હ ુના કયા શા ોના છે? ક ુરાનના છે? નાઆમં ો
નથી હ ુના સા ોના અને નથી ુરાનના આ તો મં ો છે તમારા કહવાતા
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ભગવાન,સદ ુ ુ,ઇ ટદવના દમાગની ઉપજ છે તમને ખા ી ન થતી હોય તો તમે ને સકંારચાય
કહોછો તે હં દવાના ને છૂ જોજો.હવે પા એમ ન કહતાક તમારા વડ લોને સૈઇદોએ તેનાં મ ં ો
આપી દ ધા હતા હવે આ મં ોને કાઢ ને આમોએ મ પરમ પા પરમા માની આ ાથી આદ ું .

ઓમ નમો ી સત ુ ુ પા ા ઇ ઈમામસાહ આધ વીસ ું નીરજન િન કલક નારાયણ તમાર
આસીસે.આવા ધુારા કર ના યા છે 

સ પનથી ભાઈઓ મને સમજણ નથી પડતી ક તમો માનોછો ઈમા દુ નને (ઈમામસાહ)તો તેનાજ
બનાવેલા સા ોને બદલી ના યા? બી ુ ં સ થીઓની વેબ સાઇટમાં ગાદ પિતઓના નામ (૧)

સાણાકાકા (૨) સામ કાકા (૩) કરસનકાકા (૪) સામ કાકા (૫) રયાકાકા (૬) રામ કાકા (૭)

ન કુાકા (૮) લુાકાકા (૯) ાગ કાકા(૧૦) નાથાકાકા (૧૧) દ પકાકા (૧૨) મન કાકા (૧૩)

ન કુાકા (૧૪)નાગ કાકા (૧૫)સામ કાકા (૧૬)પેથાકાકા (૧૭)ન કુાકા (૧૮) કરમશીકાકા (૧૯)

લ મનકાકા (૨૦) રામ કાકા (૨૧) સવ કાકા (૨૨) કરસનકાકા (૨૩) નાનકદાસકાકા, હવે લેખક
ક.એલ.પટલ કલકતાવાળાએ તેમના ુ તક પચમવેદ ના ુ ઠ ન.૨૦ ઉપર લખેલ છે તે માણે
(૧) સાણાકાકા (૨) શેરમહમદ (૩)અ ુલા (૪) ઈ ાહ મ (૫) રહ મ (૬) કર મમહમદ (૭) સામદ (૮)

હસન (૯) રહ મ (૧૦) રા મહમદ (૧૧) રુમહમદ (૧૨) લુા (૧૩)પોચા (૧૪) ાગ (૧૫) ન ુ
(૧૬) દ પા (૧૭) નાન (૧૮) ન ુ (૧૯) નાન (૨૦) સામ (૨૧) ન ુ (૨૨)પેથા (૨૩) ન ુ (૨૪)

કરમશી (૨૫) લ મન (૨૬) રામ (૨૭) સવ (૨૮) કરસનકાકા, આ ુ તક નાન દાસ ગાદ એ
બેઠા તેનાથી પહલા ગટ કરલ છે, આ તમાર વેબ સાઈટમાં અને તમારા લેખકની વાત એક થતી
નથી. હવે તમાર વેબ સાઈટ ઉપર તમો ાગ કાકાનો સવતં ૧૭૦૭ થી ૧૭૩૧ નોસમય જણાવોછો
પરં ુ ઇિતહાસ જોશો તો ખબર પડશેક ાગ કાકા અને વલીમીયા સવતં ૧૮૩૨ માં નખ ાણા
આવેલ અને ચે,ચોર ,વહ વચંા,ભ ્ અને ા હણને બધં કયા અને તમને સચાઈની ખરાઈ કરવી હોય
તો થોડ ક મહનત કરસોતો ૧૮૩૨ નખ ાણાના ઠરાવની નકલ મળ જશે.આના પરથી ખબર પડછે
ક તમે વેબ પર કુલ મા હતી ખોટ અને હ ુ દખાળવા માટની છે.તમાર વેબમાં સૈઇદોના નામજ
બદલી નાખેલ છે.સૈઇદો સ પ થી ના ુ ુ હતા તે કહવામાં તમોને સરમઆવે છે?.અનેતમો અમોને
ચેલે જ કરોછો ક અમને યાની સ પ થી ને સુલમાન સા બત કર બતાઓ, ુઓ ું તમને ફર વાર
ચેલે જ ક ું ક તમો અમારાથી અલગ થઈને બે વરસ રહ દખાડો પછ ખબર પડશે ક તમાર
ળખ ું થાય છે, રુવાર કર ું ન હ પડ ુધ ું ુ ધ પાણી ુ ં પાણી થઇ જશે, હવે આનાથી વધાર
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લુાસાની જ રત હોય એ ું મને નથી લાગ ુ,ં ઉ ગતો હોય તેને જગાડ શકાય પર ું વુાનો દોળ
કર ને તુો હોય તેને કમેય જગાડ શકાય ન હ,

ભલે િનતેશભાઈ રામ રામ,

Download / Print / View full article, with attachments [Best Option]:
http://www.box.net/shared/u1sqjm4v9z

https://archive.org/details/rpge006
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